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Land inrichtingsproject 
Brabants Plateau 

c::J 
CJ 

Situatieschets 
Deelgebieden 

deelgebieden 

perimeter van het 
landinrichtingsprojed 

V I Kllamllllln 

-] 

N 

A 

I!Vetenschappehjke Instelling van de 
Vlaamse Gemeenschap 

kaart 1 ~ -
lnsbtuut voor Bosbouw 

en Wildbeheer ~ 
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Landinrichtingsproject 
Brabants Plateau 

Situatieschets 
Eigendomsstructuur 

Eigendomsstructuur 

··J 

Staat 
Provincie 
Gemeente 
Openbare Instelling 
Staatsnatuurreservaat 
Erkend Natuurreservaat 
Natuurreservaat van 
terreinbeherende verenigingen 
overige niet onderworpen bossen 

CJ perimeter van het 
landinrichtingsproject 

• , IKI~ 

bron: 
-Vedonele versie van de Bosreterentlelaag, 
MVG-LIN-AMINAL-Bos en Groen. 2000 
(OC Gil-Vlaanderen) 

N 

A 

Wetenschappefljke Instellong van de 
Vlaamse Gemeenschap 

kaart 3 ~ 
-

lnsbtuut voor Bosbouw 
en Wildbeheer ~ 



1:2 !i' 

... ·-

• I 

Landinrichtingsproject 
Brabants Plateau 

Situatieschets 
Gewestplanbestemming 

in bos 

- woongebieden 
- woongebieden met culturele waarde 

- woongebieden metlandelijk karakter 

- woonpark 
LJl reservegebieden voor woonwijken 
- gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut 
- dienstverleningsgebieden 
- recreatiegebieden 

natuurgebieden met wetenschappelijke waarde 
groengebieden met een semi-residenliêle functie 
bosgebieden I 
bosuitbreidingsgebied 
agrarische gebieden 
landschappelijk waardevolle agrarische gebieden 
agrarische gebieden met ecologisch belang 
serregebleden 
industriegebleden 
ambachtelijke bedrijven en kmo's 
ontginningsgebieden 
stortgebieden 
militaire gebleden 
bestaande autosnelwegen 
landelijke gebieden 
reservegebied voor gemeenschapsvoorzieningen 
en openbare nutsvoorzieningen 

- gebied voor stedelijke ontwikkeling 

- transportzone 

u ' 2 Klk:JrneUofa 

bron 
·Vectonèle ve~le van het Gewestplan, 
MVG-LIN-AROHM-Ruirrtel fJke Planntng, 
2002 (CC-GIS-Vlaanderen) 

N 

Al 

WetenschappeliJke Instellong van de 
Vlaamse Genneenschap 

kaart 4 ~ 
""i!iP 

Instituut voor Bosbouw 
en Wildbeheer ~ 

I 
I 
I 
I 

I 
I 





---, 

Land inrichtingsproject ' 
Brabants Plateau 

Situatieschets 
Habitatrichtlijngebieden 

- Zoniênwoud 
Valleigebied tussen Melsbroek, 
Kampenhout, Kortenberg 
en Veltem 

- Valleien van Dijle, Laan en IJse 
met aangrenzende bos 
en moerasgebieden 

D perimeter van het 
landinrichtingsproject 

. 2-

bron: 
-Vedonete versie van de Habila1ttchtlljngebleden. 
MVG-LIN·AMINAL·Natuur, 2001 
OC GIS·V~anderen) 
·Vedoritle versie van de Bosrelerenuelaag, 
MVG-LIN·AMINAL-Bos en Groen, 2001 
(OC GIS-VIaanoeren) 

N 

A 

'Nelenschappelijke Instelling van de 
Vlaamse Gemeenschap 

kaart 6 ~ 
-

lnsutuut vorx Bosbouw 
en Wldbeheer ~ 



---. 

Landinrichtingsproject / 
Brabants Plateau 1 

Situatieschets 
Vogelrichtlijngebied 

- vogelnchllllflll8bied 

bosreferentielaag 

C pe~meter van het 
landlnricllUngspro)ec:t 

. 2-

bron. 
-Vectoriele vel$le van de Vogelr1chllijngebleden. 
MVG-LIN-AMINAL-Naluur. 200 I 
(OC GIS-Vlaanderen) 
-Vec:to~êle \lel$le van de Bosrelerentlelug. 
MVG-LIN·AMINAL-Bos en Groen. 2001 
(OC GIS-Vlaanderen) 

N 

A 

Wetenschappelijke Instelling van de 
Vlaamse Gemeenschap 

kaart 7 ~ ....... 
lnsbtuul voor Bosbouw 

en Wildbeheer ~ 



Landinrichtingsproject 
Brabants Plateau 

Situatieschets 
Eerste fase 

Vlaams Ecologisch Netwerk 

D Vlaams Ecologisch Netwer1<, eerste fase 
- bosreferentielaag 

D perimeter van het 
landinrichtingsproject 

- ~-

bron 
-VEN. eerste fase 
-Veàoril!le ve";le van de Bosreferenllelaag, 
MVG-LIN-AMINAL-Bos en Groen. 2001 
(OC GIS-Vlaanderen) 

N 

A 

Wetenschappelijke ln51etnng van de 
Vlaamse Gemeenschap 

kaart 8 ~ ....,. 
lnsbtuut voor Bosbouw 

en 111/lldbeheer ~ 

- , 
I 

I 
I 
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Landinrichtingsproject 
Brabants Plateau 

Situatieschets 
Bosreferentielaag 

Boomsoorten 

boomsoorten 

Beuk 
Eik 
Populier 
Ander loofhout 
Beuk + naaldhout 

ill Eik + naaldhout 
Populier + naaldhout 
ander loofhout + naaldhout 

- Lork + loofhout 
- Grove den + loofhout 
- Zwarte den + loofhout 
- Fijnspar + loofhout 

Douglas + naaldhout 
- Andere naaldhout + loofhout 

Lork 
Grove den 

.. Zwarteden 
Fijnspar 
Douglas 
Ander Naaldhout 
Niet beboste opp. 
Heide 
Vijvers 

D perimeter van het 
landinrichtingsproject 

N 

. ,_ A 
bron: 
-Veàortele versie van de Bosreferentlelaag. 
MVG-LIN·AMINAL-Bos en Groen , 2001 
(OC GIS. Vlaanderen) 

kaart 9 

\Netenschappelijke lnslelling van de 
Vlaamse Gemeenschap 

~ -
lnsbluul voor BosDouw 

en Wildbeheer 

' I 
I 



Landinrichtingsproject 
Brabants Plateau 

Bosteeftijd 

Situatieschets 
Bosleeftijdkaart 

- Permanent bebost 
- Deflnn.er bebost ". Ferraristtaart 

Definitief bebost na Vandermaelekaart 
Recent bebost 

- Tussentïjds ontbost op Vandermaelekaart 
- Tussentojds ontbost op Reeles C 

Tussentijds ontbost op VendennHiekurt 
en topokaart Reeks C 
Tussentijds ontbost op Ferranskurt en Reeles C 

C penmeter van het 
landinrichtingsproject 

• ' 210~ 

bron 
-Vectonele versoe wn de Bosleellljdskaart 
VLINA Ca7/06 

MVG-LIN·AMINAL-IBW. 200t 

N 

A 

Wetenschappelijke Instellong ven de 
Vlaamse Gemeenschap 

kaart 10 ~ 
-

lnsbtuut voor Bosbouw 
en li'llldbeheer ~ 



Landinrichtingsproject 
Brabants Plateau 

Situatieschets 
Ontbossingskaart 

Definitief ontbost na Ferrariskaart 
- Definitief ontbost na Vandermaelekaart 

- Recent ontbost 
- Bebost op Vandermaelekurt en Reeks C 
- Bebost op Ferrariskaart en Reeks C 
- Enkel bebost op Reeks C 
- Enkel bebost op Vandermaele 

bosreferentielaag 

r:J perimeter van het 
landinrichtingsproject 

.. ' - z ~· 

bron 
-Veetoriêle versoa van de Bosleell~dskaan 
VLINA C97/06, 2001 
MVCX.IN-AMINAL~BW 
-Vectonêle versoa van de Bosroferen~elaag , 
MVG-LIN-AMINAL-aos en Groen, 2001 
(OC GIS-Vlaanderen) 

N 

A 

Wetenschappelijke Instelling van de 
Vlaamse Gemeenschap 

kaart 11 ~ 

L_ Instituut voor Bosbouw ~~ 
en Wildbeheer n 

I 

I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 

I 

~ 

I 



Landinrichtingsproject 
Brabants Plateau 

Situatieschets 
Potentieel Natuurlijk 

Bostype 

- bij vrije getijdenwerking Wilgenvtoedbos, 
zoniet Elzenbroekbos 
bij vrije getijdenwerking Wilgenvtoedbos, 
zoniet Elzen-Vogelkersbos 

- Elzenbroekbos 
- Elzenbroekbos met kans op Bronbos 

- Elzen-Vogelkersbos 
- Elzen-Vogelkersbos met kans op Bronbos 
- Beukenbos, Eiken-Haagbeukenbos 

of rijke Eiken-Beukenbos 
- typische Eiken-Beukenbos, droge variant 
- typische Eiken-Beukenbos, natte variant 

arme Eiken-Beukenbos en Eikenbos, droge vanant 
- arme Eiken-Beukenbos en Eikenbos, natte variant 

D perimeter van het 
landinrichtingsproject 

• 1 ~~ 

bron. 
-Vectortêle verste van de PNVkaan 
VLINA CG7108. MVG-LIN-A.MINAL-IBW, 2001 

N 

A 

Wetenschappelljk.s tnstslllng van de 
Vlaamse Gemeenschap 

kaart 12 ~ -
Instituut voor BosbouW 

en Wildbeheer ~ 



Landinrichtingsproject 
Brabants Plateau 

Situatieschets 
Actuele bostypes 

- Elzenbroekbos 
- Essenbronbos 
- Elzen-Vogelkersbos 
- Beukenbos, Eiken-Haagbeukenbos 

of rijke Eiken-Beukenbos 
- typische Eiken-Beukenbos 
L arm Eiken-Beukenbos en Eikenbos 
- Heide 
- Struwelen 
-Naaldhout 
- Populier 
- Ander loofhout 

bosreferentielaag 

D perimeter van het 
landinrichtingsproject 

N 

. ~- A 
bron· 
-Eigen Interpretatle van de 
Vectorio!le ve~ van do Blologlsdle 
Waarderingskaan. MVG-LIN-AMINAL
InstiUJul voor Natuurbehoud, HKI9-2001 
(OC Gis-Vlaanderen) 
-Vedoriêlo versie van de Bosrolorentlolaag. 
MVG-LIN-AMINAL-Bos on Groen, 2001 
(OC GIS. Vlaanderen) 

V\letensc:happel•Jke Instelling van de 
Vlaamse Gemeenschap 

kaart 13 ~ 
-

Instituut voor Bosbouw 
en IMidbeheer ~ 



I 

.i. 

Landinrichtingsproject 
Brabants Plateau 

Situatieschets 
Actuele bosfuncties 

- ecologische functie 
- economische functie 
- milieubeschermende functie 

sociaal-educatieve functie 
ecologische
economische en 
sociaal-educatieve functie 
geen uitgesproken functie 
actueel bos, buiten he tprojectgebied 

D perimeter van het 
landinrichtingsproject 

• ' 2~ 

bfon· 
-Elgen Interpretatle van de 
Vectoriele versie van de Bosaanwezlgheldskaart. 
MVG-LIN·AMINAL-Sos en Groen. 2001 
(OC GIS Vlaanderen) 

N 

A 

1/Vetenschappelojke Instellong van de 
Vlaamse Gemeenschap 

kaart 14 ~ 
-

lnsbtuut voor Bosbouw 
en 111/lldbeheer ~ 



Landinrichtingsproject 
Brabants Plateau 

Situatieschets 
Standplaatsgeschiktheid van 

actueel bos 

Standplaatsgeschiktheid 
van de actuele bestanden 

- zeer geschikt voor houtproductie 
- geschikt voor houtproductie 
- eerder ongeschikt voor houtproductie 

onbepaald 

D perimeter van het 
landinrichtingsproject 

V ~ J~ 

bron: 
-BOBO versie 1.0 • BOdemgeschiktheid voor 
bomen 2000 (compulerprogramma) 

MVG-LIN·AMINAL·IBW. 
Vectoriêle verste van de BOdemkaart 
IWT, OC-produà 2001 (GIS. Vlaanderen) 
-Vedoriete verste van de BosrererenUetaag , 
MVG-UN-AMINAL-Bos en Groen. 2001 
(OC GIS. Vlaanderen) 

N 

A 

Wetenschappelijke lns.telllng van de 
Vlaamse Gemeenschap 

kaart 15 ~ 
a 

lnsbtuut voor Bostlouw 
en Wildbeheer ~ 

'1 



-- I 

Landinrichtingsproject 
Brabants Plateau 

Situatieschets 
Recreatie in bos 

Permanente speelzone, 
volledig jaar toegankelijk 

N. Mountainbike route 
/SI. Provinciale fietsroute 
/SI. Fietsigo route 
"/\/ Dijleland- en zonienwoudroute 

- openbaar bos 

andere, niet openbare bossen 

c:J perimeter van het 
landinrichtingsproject 

.. 1 2 tCIIamllerl 

bron: 
• Vectoriele wrsle van de openbare bossen, 
MVG-LIN·AMINAL·Bos en Groen. 2001 
(OC GIS. Vlaanderen) 
·Vectorl61e wrsle van de Bosreterentlelaag , 
MVG-LIN·AMINAL·Bos en Groen , 2001 
(OC GIS. Vlaanderen) 
·Vectoriele wrsle van de Speelzones, 
Verenoglng voor Bos in Vlaa.nderen. 2001 
MVG-LIN·AMINAL· Bos en Groen 
(OC-GIS Vlaanderen) 

N 

A 

WetenschappeliJke Instelling van de 
Vlaamse Gemeenschap 

kaart 16 ~ ....... 
lnshtuul voor Bosbouw 

en Wildbeheer ~ 

I 



Landinrichtingsproject 
Brabants Plateau 

Situatieschets 
Gewenste Bosstructuur 

Bos uitbreidingskaart 

- gewenste bosstructuur 
- bosultbreidingskaart 

- bosreferentielaag 

D perimeter van het 
landinrichtingsproject 

• 1 ~~ 

bron. 
-De Gewenste Bosstructuur, 
Mens & Ruimte, 
MVG-LIN·AMINAL·Bos en Groen, te911. 
-Vectortêle versie van de Bosreterentlelaag, 
MVG-LIN-AMINAL-Bos en Groen, 2001 
(OC GIS-Vlaanderen) 

N 

A 

Wetenschappelijke Instelling van de 
Vlaamse Gemeenschap 

kaart 17 ~ 
-

lnsbtuut voor BOSbouw 
en Wildbeheer ~ 



- - - - - -

Landinrichtingsproject 
Brabants Plateau 

Situatieschets 
Knelpuntenkaart 

e knelpunt 

bosreferentielaag 

0 perimeter van het 
landinrichtingsproject 

.. ' ~~ 

bron: 
-Vector161e versie van de Bosrelerentleta-o. 
MVG-LIN-AMINAL-Bos en Groen. 2001 
(OC Gis-Vlaanderen) 

N 

A 

Wetenschappelijke Instelling van de 
Vlaamse Gemeenschap 

kaart 18 ~ 
~ 

lnsbtuut voor Bosbouw 
en IIVIIdbeheer ~ 



Landinrichtingsproject 
Brabants Plateau 

Ecologische functie 
deelfunctiekaart 

Aandachtszones zeldzame 
bostypes 

aandachtszones zeldzame bostypes 

- Elzen-Vogelkersbos 
Arm eiken-beukenbos 
Elzenbroekbos met kans op bronbos 

bostypologie van actuele bossen 

- Elzenbroekbos 
Essenbronbos 

- Elzen-Vogelkersbos 
- Beukenbos, Eiken-Haagbeukenbos 

of rijke Eiken-Beukenbos 
- typische Eiken-Beukenbos 
~ ann Eiken-Beukenbos en Eikenbos 
- Heide 
- Struwelen 
-Naaldhout 
- Populier 
- Ander loofhout 

actueel bos, buiten 
projectperimeter 

0 perimeter van het 
landinrichtingsproject 

• 1 1 KilalMlift 

bn>n 
-Eigen lnterpretllle van de 
Vectoriele verste van de Blologische 
Waardertngskaart. MVG-LIN-AMINAl· 
lnslltuut voor Natuurt>ehoud. 1999-2001 
(OC GIS-Vlaanderen) 
-Vedoritle versie van de BosreferentJelaag. 
MVG-LIN·AMINAl·Bos en Groen. 2001 
(OC GIS-Vlaanderen) 
-Vedortele verste van de PNVkaan 
(VUNA C97106), 
MVG-LIN·AMINAl·IBW, 2001 

N 

A 

lllletenschappetljke Instelling van de 
Vlaamse Gemeenschap 

kaart 19 ~ ...._,. 
lnsbtuut voor Bosbouw 

en Wildbeheer 



Landinrichtingsproject 
Brabants Plateau 

Ecologische functie 
deelfunctiekaart 
Versterking van 

historische boskernen 

_ omvonningsbeheer gewenst 

- instandhouding actuele boomsoortenkeuze 
- prioritaire bebossing gewenst 

- oudboskern 
bosuitbreiding gewenst 

actuele bossen buiten zoekzone 

D perimeter van het 
1 landinrichtingsproject 

N 
. ~~~ 

bron. 
-Vectorifle versie van de Blologische 
Waarderingskaa~ . MVG-LIN-AMINAL· 
tnst"uut voor Natuurbehoud, 1-2001 
(OC GIS. Vlaanderen) 

A 
·Vectonête versie van de Bosteellljdskaa~ 
(VLINA C87/0e), MVG-UN-AMINAL-IBW, 2001 
-Vectoriêle versie van de Bosreferentlelaag, 
MVG-LIN·AMINAL-Bos en Groen, 2001 
(OC GIS. Vlaanderen) 

\Netenschappefijke Instelling van de 
Vlaamse Gemeenschap 

kaart 20 ~ 
"111!!!!!11!!1 

tnshtuut voor Bosbouw 
en IMidbeheer ~ 



Landinrichtingsproject 
Brabants Plateau 

Ecologische functie 
deelfunctiekaart 

landschapsecologische 
connectiviteit 

Weerstandskaart 

- Voortplantingsbiotoop 
- Migratiebiotoop met 

opgaande lijnvormige elementen 
Fouragebiotoop 
Migratiebiotoop met niet opgaande 
lijnvormige elementen 
Matige barrière 

- Harde barrière 
- Absolute barrière I geen gegevens 

0 perimeter van het 
landinrichtingsproject 

• , - 1 Ml..,.....,. 

bron 
-Veeloriele versie van de BlologisChe 
Waarderingskaart, MVG-LIN-AMINAL
Instituut voor Natuurbehoud, 1999-2001 
(OC Gis-Vlaanderen) 
-Veeloriêle versie van het Skeletbestand 
(stteetnet), TeleAUas. 2000 
(OC GIS. Vlaanderen) 

N 

A 

Wetenschappelijke Instellong van de 
Vlaamse Gemeenschap 

kaart 21 ~ 
-

lnsbtuut voor Bosbouw 
en Wildbeheer ~ 



Landinrichtingsproject 
Brabants Plateau 

Ecologische functie 
deelfunctiekaart 

Landschapsecologische 
connectiviteit 

Connectiviteitspaden 

-grote boscomplexen 
(potentiêle bronpopulaties van ree) 

- kleinere bossen 
(actuele stapstenen en corridors) 

Beste routes -
aandachtszones stapstenen 

- tussen grote boscomplexen 
- tussen kleinere bossen 

D perimeter van het 
landinrichtingsproject 

'liJ 1 ~~ 

bron. 
-Vectorlêle versie van de Blologosene 
Waarderlngskaart. MVG-I.IN-AMINAl
lnslltuut VOO< Natuurbehoud, 1 !jg9.2001 
(OC GIS.. Vlaanderen) 
-Voctontlo versoe van do Bosreforentie .. ag, 
MVG-LIN-AMINAL-Bos en G~n. 2001 
(OC GIS.. Vlaanderen) 
-Vectoriêle versoe van het Skeletbesland 
(slreetnel). TeleAIJas. 
2000 (OC GIS..V1aanderen) 

N 

A 

Wetenschappeltjke lnstelhr>g van de 
Vlaamse Gemeenschap 

kaart 22 ~ 
~ 

lnsbtuut voor Bosbouw 
en IMidbeheer ~ 



Landinrichtingsproject 
Brabants Plateau 

Ecologische functiekaart 

zoekzones ter versterking 
van de ecologische functie 
bosreferentielaag 

0 perimeter van het 
landinrichtingsproject 

I 1 J IQIGmleitrl 

N 

A 

Wetenschappelijke Instelling v•n de 
Vlaamse Gemeenschap 

kaart 23 ~ .._,. 
lnsbtuut voor Bosbouw 

en Wildbeheer ~ 



landinrichtingsproject 
Brabants Plateau 

Economische functie 
deelfunctiekaart 

Biomassateelt op 
landbouwgronden 

- landbouwgronden met potenties 
voor biomassateelt (wilg en populier) 
bosreferentielaag 

D perimeter van het 
landinrichtingsproject 

. ,_ 

bron 
-Vectorlêle versie van de Bosreferentlelaag, 
MVG-LIN-AMINAL-Bos en Groen, 2001 
(OC GIS.VIaanderen) 
-Vectorlele versie van de 
LandbouwgebnJikspercelen, 
VLM-mestbank, 2001 
(OC Gis-Vlaanderen) 
-Vectonete versoo van de Bodemkaart. IWT, 
(OC GIS.VIaanderen) 2001 
- BOBO versie 1.0 - Bodemgesdllklhetd 
voor bomen Computerprogramma, 
MVG-LIN-AMJNAL-IBW. 2000 

N 

A 

Vl/etenachappelljke Instelling van de 
Vlaamse Gemeenschap 

kaart 24 ~ -



Landinrichtingsproject 
Brabants Plateau 

Economische functie 
deelfunctiekaart 

Bosbouweconomische 
potenties - Boomsoorten 

Zones met goede opbrengstverwachtingen 
+ bijhorende boomsoort 

- beuk 
L Corsikaanse den 
- groveden 
- cultuurpopulier 
- wintereik 
- zomereik 

D perimeter van het 
landinrichtingsproject 

• 1 JKI~ 

bron. 
·BOBO versie 1 0 - Bodemgescllil<theod 
voor bomen Cornpu1erprogram.ma 
MVG-LIN-AMINAL-IBW. 2000 
-Vecton@le wrsle van de Bodemkaart. 
IWT. 2001 (OC GIS-Vlaanderen) 

N 

A 

111/etenschappell)ke Instelling van de 
Vlaamse Gemeenschap 

kaart 25 ~ 
-

lnsbtuul voor Bosbouw 
en 111/ildbeheer ~ 



Landinrichtingsproject 
Brabants Plateau 

Economische functie 
deelfunctiekaart 

Bosbouweconomische 
potenties 

Financiële opbrengsten 

Te verwachten financiêle opbrengst 

goed 
zeergoed 
uitstekend 

0 perimeter van het 
landinrichtingsproject 

v 2 KI.......,.. 

bron 
-Vec:lonete versie v.n de Bodemkutt, IWT, 
2001 (OC GIS. Vlaanderen) 
·BOBO versie 1.0 - Bodemgeschiktheld 
voor bomen. Cornpu1erprogralmlll 
MVG-LIN-AMINAL·IBW 2000 

N 

A 

VVetenscnappelitke Instelling v•n de 
Vlaamse Gemeenschap 

kaart 26 ~ 
-

tnsbtuut voor Bosbouw 
en Wildbeheer ~ 



Landinrichtingsproject 
Brabants Plateau 

Economische functiekaart 

- zoekzone ter versterking van de 
economische functie 

- zoekzone voor biomassateelt 

D perimeter van het 
landinrichtingsproject 

• 1 2 Kltarnllen 

N 

A 

VlietenschappeliJke lnslelhng van de 
Vlaamse Gemeenschap 

kaart 27 ~ 
-

lnsbtuul voor Bosbouw 
en Wildbeheer ~ 



Landinrichtingsproject 
Brabants Plateau 

Milieubeschermende functie 
deelfunctiekaart 

Bescherming van het 
grondwater 

- zoekzone ter bescherming 
van het grondwater 

bestanden binnen een zoekzone 
- loofhout 
- naaldhout, omvorming gewenst 

D 

actueel bos, buiten de zoekzones 

perimeter van het 
landinrichtingsproject 

• 1 ~~ 

bron 
-Vedoriêle ""rsie l/lln de Bescllerminoszones 
l/lln de grondwaterwinninoen. 
MVG-LIN-AMINAL-Witef, 2000 
(OC Gis-Vlaanderen) 
-Vedor161e ""rsie 1111n de Bosrelerentlelug, 
MVG-LIN-AMINAL-Bos en Groen, 2001 
(OC GIS. Vlaanderen) 

N 

A 

lllletenschappeltJke Instelling van de 
Vlaamse Gemeenschap 

kaart 28 ~ ,.._,. 
lnsbtuut voor Bosbouw 

en IMidbeheer ~ 



Landinrichtingsproject 
Brabants Plateau 

Milieubeschermende functie 
deelfunctiekaart 

Bescherming tegen erosie 

- aandachtszone ter bescherming 
tegen erosie (>10 tonlha.J) 

- zoekzone ter bescherming 
tegen erosie (> 20 tonlha.j) 

bosreferentielaag 

CJ perimeter van het 
landinrichtingsproject 

. ~~ 

bron: 
-Veeiontie vers oe van de Bosreferentoetaag 
MVG-LfN-AMINAL-Bos en Groen , 2001 . 
(OC GIS Vlaanderen) 
- Van Rompaey et al., 2000, 
Bodemeroslesnelheklskaart voor 
landbouwpercelen in Vlaanderen 

N 

A 

'Netenlchappei•Jke Instelling van de 
Vlaa~Me Gemeenschap 

kaart 29 ~ 
~ 

lnsutuut voor BosbOuW 
en W\ldbeheet ~ 



Landinrichtingsproject 
Brabants Plateau 

Milieubeschermende functie 
deelfunctiekaart 

Bescherming van het 
oppervlaktewater 

Helling 
>5% 

- >10% 

D zoekzone ter bescherming 
van het oppervlaktewater 

bosreferentielaag 

0 perimeter van het 
landinrichtingsproject 

• 1 __ ·~ 

bron. 
-Veelortale versie van het dlghulterrelnmodel. 
ni\IOIU 11 . NGI , OC-prodUCI1elle 
(Gis-Vlaanderen) resoiU1ie to•tom 
-Voctort81o versie van do Bosrolerontlelaag, 
MVG-LIN-AMINAL-Bos en Groen , 2001 
(OC GIS. Vlaanderen) 

N 

A 

Wetenschappelijke Instellong van de 
Vlaamse Gemeenschap 

kaart 30 ~ 
"''IIJ!!!!IIr 

lnsbtuul voor BosbOuW 
en liliUdbeheer ~ 



Landinrichtingsproject 
Brabants Plateau 

Milieubeschermende functie 
deelfunctiekaart 

Bescherming tegen 
geluidshinder 

- zoekzone ter versterking van de 
geluidsbufferende functie van bos 

bosreferentielaag 

D perimeter van het 
landinrichtingsproject 

• 1 1 Kllamllen 

bron: 
-Vedor1êle versie van het Gewestplan, 
MVG-UN·AROHM-Rulmtelljke Planning, 
2002 (OC-GIS..VIaanderen) 
-Vedoriele versie van het Skeletbestand 
(streelnet), TeleAUas, 2000 
(OC Gis-Vlaanderen) 
-Vedoriêle versie van de Bosreferentlelaag, 
MVG-LIN-AMINAL-Bos en Groen. 2001 
(OC GIS.. Vlaanderen) 

N 

A 

lilleienschappeliJke lnstell•ng van de 
Vlaamse Gemeenschap 

kaart 31 ~ 
-

lnsbtuut voor BosbOUW 
en VIllidbeheer - ~ 



Landinrichtingsproject 
Brabants Plateau 

Milieubeschermende functie 
deelfunctiekaart 

Bescherming tegen 
visuele vervuiling 

van beschermde landschappen 
en ankerplaatsen 

I. zichtbare locaties vanuit het beschermde 
landschap 'valleien van Dljle en Laan' 

- zichtbare locaties vanuit het beschermde 
landschap 'Plateau van Duisburg' 

- zichtbare locaties vanuit het beschermde 
landschap 'Bertembos en Hogenbos en omgeving' 

waarnemers in de valleien van Dijle en Laan 

~ waarnemers op het Plateau van Duisburg 

±. waarnemers in de omgeving van 
Bertem- en Hogenbos 

- bosreferentielaag 

I 0 perimeter van het 
landinrichtingsproject 

. , ~~ 

bron. 
-Vectorille versie van de beschermde 
landschappen, MVG-LIN-AROHM
Monumenlen en Landsehoppen. 2000 
(OC GIS. Vlaanderen) 
-Vectoriele versie van de Landsehlpsallas, 
MVG-LIN-AMINAL-Monumenlen en 
Landschappen. 2001 
(OC GIS. Vlaanderen) 
-Vectoriêle versie van he1 
dlg~aal terreinmodel niveau 11 . 
NGI, OC-product 191l8 
(Gis-Vlaanderen) resolutie 10' 10m 
-Vedonêle versie van de Bosrelerentlelaag , 
MVG-LIN-AMINAL-Bos en Groen. 2001 
(OC GIS. Vlaanderen) 

N 

A 

WetenschappeliJke Instelling van de 
Vlaamse Gemeenschap 

kaart 32 ~ -
lnsbtuut voor BostlOuw 

en l/lllldbeheer 
·~ 



Landinrichtingsproject 
Brabants Plateau 

Milieubeschermende 
functiekaart 

- zoekzone ter verster1<ing van de 
milieubeschermende functie van bos 

actueel bos 

I D perimeter van het 
landinrichtingsproject 

N 

. ~- A 

kaart 33 

Wetenschappei•Jke Instelling van de 
Vlaamse Gemeenschap 

~ 
""!!!!!~!!!!' 

Insbruut voor Bosbouw 
en Wildbeheer ~ 



Landinrichtingsproject 
Brabants Plateau 

Sociaal-educatieve functie 
deelfunctiekaart 

Open te stellen bos 

zoekzone voor openstellen 
van actueel bos 
bosreferentielaag 

D perimeter van het 
landinrichtingsproject 

N 

. -- ~~ A 
bron· 
-Vedontle v1usle van de openbil re bossen, 
MVG-LIN·AMINAL·Bos en Groen , 2001 
-Vedori!le versie van de Bosrelerentletaag , 
MVG-LIN-AMINAL-Bos en Groen, 2001 
(OC GIS-VIIInderen) 

Wetenschappelijke ln&telling van de 
Vlaamse Gemeenschap 

kaart 34 ~ 
~ 

lnsutuut voor BOSbOuw 
en lllllldbeheer ~------------



Landinrichtingsproject 
Brabants Plateau 

Sociaal-educatieve functie 
deelfunctiekaart 

Aanleg van een stadsbos 

D perimeter 5 km Zaventem 

zoekzone voor de 
aanleg van een stadsbos 
bosreferentielaag 

D perimeter van het 
landinrichtingsproject 

• 1 ~~ 

bron 
-Vectoriele versie ven de openbare bossen. 
MVG-LIN·AMINAL-Bos en Groen, 2001 
• vectoriele versie van de Bosrelerentielaag , 
MVG-LIN·AMINAL·BOS en Groen . 2001 
(OC GIS. Vlaanderen) 

N 

A 

WetenschappeliJke lnslel~ng van de 
Vlaamse Gemeenschap 

kaart 35 ~ .,_,. 
lnsbtuU1 voor BOSbOUW 

en liliUdbeheer ~ ----



Landinrichtingsproject 
Brabants Plateau 

Sociaal-educatieve 
functiekaart 

CJ perimeter 5 km Zaventem 

zoekzone ter versterking van 
de sociaal-educatieve functie 
bosreferentielaag 

D perimeter van het 
landinrichtingsproject 

• 1 ~~ 

N 

A 

Wetenschappei•Jke lnstelhng van de 
Vlaamse Gemeenschap 

kaart 36 ~ 
,..". 

lnsutuul voor BosboUW 
en lilliJdbeheer ~ ~ 



Landinrichtingsproject 
Brabants Plateau 

Themavisie Bos 
De geaggregeerde 

functiekaart 

zoekzones t.r verst.rtdng van : 

- ec:ologlache functie 
- mllleublachermenden functie 

aoclaal-educatleve functie 

- boarsferentlel .. g 

c:J perlmet.r van het 
land Inrichtingaproject 

. ~ ~~ 

bron. 
-Vectoriele ver.51e van de Bosreferentielaag 
MVG-LIN-AMINAL-Bos en Groen. 2001 
(OC GIS. Vlaanderen) 

N 

A 

WetenschappeliJke lnslelhng van de 
Vlaamse Gemeenschap 

kaart 37 ~ 
~ 

lnsbtuut voor Bosbouw 
en Wildbeheer ~ 



Landinrichtingsproject 
Brabants Plateau 

Themavisie Bos 
Afweging op 

deelgebiedniveau 

te versterken functies : 

- ecologische functie 
- milieubeschermende functie 

bosreferentielaag 

D perimeter van het 
landinrichtingsproject 

• 1 ~~ 

N 

A 

Vlietenschappelijke Instellong van de 
Vlaamse Gemeenschap 

kaart 38 ~ ,..,. 
lnsbtuut voor BosbOUW 

en 11\llldbeheer 



Landinrichtingsproject 
Brabants Plateau 

Themavisie Bos 
Afweging op 
projectniveau 

te versterken functies : 

' - ecologische functie 
- milieubeschennende functie 

bosreferentielaag 

D perimeter van het 
landinrichtingsproject 

• l ·~ 

N 

A 

llloletenschappelljka lnalellong van de 
Vlaamse Gemeenacllap 

kaart 39 ~ ..._,.. 
lnsbtuut voor Bosbouw 

en Wildbeheer ~ --~--""' 



Landinrichtingsproject 
Brabants Plateau 

Themavisie bos 
Gewenste bosfuncties 

- ecologische functie 
- economische functie 
- milieubeschermende functie 

sociaal-educatieve functie 
ecologische -
economische en 
sociaal-educatieve functie 

- geen uitgesproken functie 

actueel bos, niet opgenomen in de visie 

CJ perimeter van het 
landinrichtingsproject 

• 1 1~ 

bron· 
-EJgen Interpretat ie Y11n de 
Vectorlêle ve~le van de Bosaanwezlgheldskaan. 
M\IG-LIN-AMINAL-Bos en Groen, 2001 
(OC GIS Vlaanderen) 

N 

A 

Wetenachappei•Jke lnstelbng van de 
Vlaamse Genneensch.ap 

kaart 40 ~ 
~ 



Landinrichtingsproject 
Brabants Plateau 

Jurisdisch kader 
Themavisie Bos 

Gewestplan 

- woongebieden 
1 - woongebieden met culturele waarde 

- woongebieden met landelijk karakter 
woonpark 
reservegebleden voor woonwijken 
gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut 
dienstverleningsgebleden 
recreatiegebieden 
natuurgebieden met wetenschappelijke waarde 

groeng~ieden met een semi-resldenti61e functie 
osgeb1eden 

bosuitbreidingsgebled 
agrarische gebleden 
landschappelijk waardevolle agrarische gebieden 
agrarische gebieden met ecologisch beleng 
serregebieden 
industriegebieden 
ambachtelijke bedrijven en kmo's 
ontginningsgebieden 
stortgebieden 
militaire gebieden 
bestaande autosnelwegen 
landelijke gebieden 
reservegebied voor gemeenschapsvoorzieningen 
en openbare nutsvoorzieningen 

- gebied voor stedelijke ontwikkeling 

- transportzone 

:,_~~.....;" ___ _;2 -· 

bron 
-Vectonele versie ven het Gewestplen, 
MVG-LIN-AROHM~uirrtel 9ke Planntng, 
2002 (~S-VIaende111n) 

N 

A 

V'oletenachappelojke lnstelltng van de 
Vlaamse Gemeenschap 

kaart 41 

Instituut voor Bosbouw 
en 'Midbeheer 

I 
I 
I 
I 
I 



Landinrichtingsproject 
Brabants Plateau 

Juridisch kader 
Themavisie Bos 
Natuurdecreet 

verbod op wijziging van vegetatie 
- heide 
- kleine landschapselementen 
- waterrijke gebieden 
- moeras 
- permanent historisch grasland 

vergunningsplicht voor vegetatiewijziging 

- permanent historisch grasland 

D 

bron· 

perimeter van het 
Landinrichtingsproject 

-Vectoriêle versie van de Biologcsche 
Waarderlngskaart. MVG-LIN-AMINAL
Inst~uul voor Natuurbehoud, 1999-2001 
(OC GIS-Vlaanderen) 
-Vectoriêle versie van de Bos"'ferentielaag. 
MVG-LIN-AMINAL-Bos en Groen. 2001 
(OC GIS-Vlaanderen) 

N 

A 

Wetenschappelijke lnstell•ng van de 
Vlaamse Gemeenschap 

kaart 42 

lnsbtuut voor BosbouW ~~ 
en VIllidbeheer ~ 



Landinrichtingsproject 
Brabants Plateau 

Juridisch kader 
Themavisie Bos 
Natuurdecreet I 

Vogelrichtlijngebied 
Dijlevallei 

verbod op wijziging van vegetatie 
heide 
kleine landschapselementen 
waterrijke gebieden 
moeras 
permanent historisch grasland 

vergunningsplicht voor vegetatiewijziging 

- permanent historisch grasland 

0 Vogelrichtlijngebied 

D 

bron: 

perimeter van het 
Landinrichtingsproject 

-Vedonete versie van de Boologische 
Waarderingskaan, MVG-LIN-AMINAL
InslRuut voor Natuurbehoud, 1 gg~2001 
(OC GIS-Vlaanderen) 
-Vedonele versie van de Bosn!lerentlelaag , 
MVG-LIN-AMINAL-Bos en Groen, 2001 
(OC GIS-Vlaanderen) 

N 

A 

WetenschappehJke Instelling van de 
Vlaamse Gemeenschap 

kaart 43 ~ ...... -
lnsbtuut voor BosbouW 

en 'Midbeheer 


